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20161784005  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 

септември 2016 година.  

 

Бр. 08-3977/1 Претседател 

20 септември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  
 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  

Член 1  

Во Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12,  

131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15 и 23/16), во членот 3 во точката 6 сврзникот „и“   на  

крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.  

Во точката 7 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова 

точка 8, која гласи:  

„8 Градежно земјиште во државна сопственост со право на користење, е градежно  

земјиште на кое право на користење имаат физички и правни лица чие право на користење  

на  градежното  земјиште  во  државна  сопственост  е  запишано  во  катастарот  на  

недвижности  до 15.06.2016  година,  кое  како  такво  може  да  биде  предмет  на  
приватизација.“.  

 

Член 2  

Во членот 6 став (1)  во алинејата  1, зборовите: „со напонско ниво од и над 10 КВ“, се 
заменуваат со зборовите: „со напонско ниво над 10 КВ“.  

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: „- 

дислокација на енергетски објекти;“.  

 

Член 3  

Во членот 11 став (1) по зборовите: „линиска инфраструктурна градба“ се додаваат 

зборовите:„ односно проект за дислокација на енергетски објект.“  

Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 

„односно проектот за дислокација на енергетски објект.“  
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Член 4  
Членот 13 се менува и гласи:  

„На востановување право на службеност на земјиште сопственост на Република 

Македонија се применуваат одредбите од Законот за градежно земјиште.“.  

 

Член 5  

Во членот 19 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „односно проектот за дислокација на енергетски објект.“.  

 Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат  

зборовите:  „односно проектот за дислокација на енергетски објект.“.  

Член 6  

Во членот 22 ставот (4) се менува и гласи:  

„Кога треба да се експроприра недвижност заради реализација на јавен интерес од  

областа  на  енергетиката,  минералните  суровини  и  телекомуникациите,  на  која  во  

претходно спроведена постапка, согласно со закон, е стекнато право на концесија или  

друго право, предлогот за експропријација го поднесува правното лице од областа на  

енергетиката, минералните суровини и телекомуникациите, кое согласно Законот за  

енергетика, Законот за минерални суровини и Законот за електронски комуникации, е  

вршител на дејностите.“.  

Член 7  

Во членот 26 став (1) точката 1) се менува и гласи:  

„Извод од актот за планирање на просторот или одобрен проект за инфраструктура или 
одобрен проект за дислокација на енергетски објект, или проект утврден во меѓудржавна 
спогодба во функција за изградба на граничен премин".  

Во точката 3), по зборот „процена“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како од 

страна на Бирото за судски вештачења.“.  

Во точката 5) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.  

Во точката 6) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова 
точка 7) која гласи:  

„7) уверение за историски преглед на извршените запишувања во катастарот на 

недвижности  за  градежното земјиште за кое е поднесен предлог за одземање на правото на 

користење.“.  

Член 8  

Во членот 37 по зборот „процена“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како и од 

страна на Бирото за судски вештачења“.  

Член 9  

Во членот 45 став (2) по зборот „процена“ се става запирка и се додаваат зборовите: „како 
и од страна на Бирото за судски вештачења“.  

 

Член 10  

По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:  

„Член 47-а  

(1) Во случај   на измена на податоците содржани во предлогот за експропријација во  

однос на катастарските податоци и површината на недвижноста за која била постигната  

спогодба  согласно со членот 30 или членот 47 на овој закон, спогодбата може да се измени,  
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или дополни врз основа на анекс на спогодба, склучен пред органот за експропријација,  
само доколку постои согласност на поранешниот сопственик (односно носителот на  

имотното право) и на предлагачот на експропријацијата.  

(2) Анекс спогодбата од ставот (1) на овој член ги содржи податоците кои ги содржи и 

Записникот утврдени во членот 30 став (3) од овој закон.“.  

Член 11  

По членот 50-а се додава нов член 50-б, кој гласи:  

 

„ Член 50-б  

Решенијата   за   одземање на правото на користење на градежно земјиште од членовите 49 и 

50-а од овој закон, а за кое градежно земјиште во катастарот на  недвижности е ставена 

прибелешка за поднесено барање за приватизација,   претставуваат основ за бришење на 
прибелешката за поднесеното барање за приватизација.“.  

 

Член 12  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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